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Iruzkintxoa 
 
Senideok: zenbat arduratzen diran, gure gizartean, 
ondasunak metatzeaz edo horretarako ahalmenik ez 
danean, zenbat diru-gose dagoen gure artean… 
Txarto ikusi behar ete da gurasoak euren umeen 
etorkizunaz arduratzea? Nora joan ete zeintekez 
gaur egun ondasun barik? Beharrezko ikusten dogu 
dirua, ondasunak, eta hainbat arrazoi emoten dogu 
hori baieztatzeko. 
 
Aspaldi danik entzuten da gure Lurbira hau zaindu 
egin behar dogula, eta ezin geikela esplotazino hu-
tsean jarraitu: aurreztu egin behar dogula ura (gure 
inguruan agortu-ezineko ondasun dala badirudi ere), 
eta sastar (zarama) gitxiago eragin behar dogula, 
eta birziklatzen ahalegindu... 
 
Ezin joan geintekez Jesusengana, ezin eskatu geikeo 
Jainkoari, besteon (hau da: agintedunen, multinazi-
onalak deitutakoen eta beste ahaltsuen) buru-
bihotzak aldatu daizala eskatzera, jaramonik ere 
egingo ez deuskulako, eta gizaki barri lez bizi iza-
teko gogoratuko deuskulako. Gizaki barriak neurria 
hartuko deutse ondasunei; Jainkoa autortuko dau 
Jaun eta Jabe, eta ahaleginduko da ondasunak neu-
rriz eta era onean erabilten, eta gogotan izango dau 
ondasunak danentzako, gizaki guztientzako, dirala: 
gaur bizi garenontzat, baina baita gure ondoren da-
tozenentzat ere. 
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(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
OTOITZA 
 

Ondo bizi izan gurea da, Jauna, gure amesa, 
ez gaizala zoritxarrak edo gaisoaldiak ikutu, 
ez daigula ezelango beharrizanik jasan, 
atseginezkoak izan daitezela gure egun guztiak… 
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egin dauzan Jainko ahalguztiduna 
ozenki goretsi daigun. 
R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
DAMU OTOITZA 
† Jainkoak bere ondasunen erabiltzaile eta ba-
natzaile egion gaitu. Baina zein metatzaile eta 
alperrik galtzaile agertzen garen sarri! Damutu 
gaitezan: 
    —Jesus Jauna: zure pobretasunean gure 
eredu zaituguna, erruki, Jauna. 
    —Jesus Jauna, zure askatasunean bizi izatera 
deitzen gaituzuna, Kristo, erruki. 
    —Jesus Jauna, zure Espirituaz gizaki barri egi-
ten gaituzuna, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama do-
gun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
 
ESKARIAK 
 
    † Ondasun guztien iturri Jainkoa dala eta on-
dasunak bere seme-alaba guztientzako dirala 
jakinik, zuzendu deioguzan gure eskariak: 
 
—Agintea, jabegoa, ahalmena eta ondasun piloa 

daukenen alde: behartsuen deia entzun 
daien, eta eskuzabalez erantzun deieen… Es-
katzen deutsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 

—Behartsuen alde: ondasunen erabilpenaren 
kontzientzia izan daitezan, eta danok behartu 
gaiezan aurreztera eta ondo banantzera… Es-
katzen deutsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 

—Elizearen alde: aberaskeriak alde batera itzi 
daizan, pobreen ondoan egon daiten, eta be-
netakoa izan daiten pobreen aldeko bere au-
kerea… Eskatzen deutsugu, Jauna, -Aita zai-
tugulako. 

—Eukaristiarako alkartu garanok aurrezten aha-
legindu gaitezan, birziklatzen eta elkar ba-
nantzen ikasi daigun, behartsuak gogoan har-
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haren zainpeko artaldea. R/. 
 
Entzungo al dozue gaur haren ahotsa:   
«Ez gogortu bihotzak Meriban lez,  
Masako egunean basamortuan lez, 
tentatu egin ninduen-eta zuen gurasoek,  
probatu, Nik eginak ikusi arren». R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
Zenbat huskeria bihurtzen doguzan hil-edo-biziko gauza! Eu-
ren artean ondasunak aitatu geikez. Ba, begira zer dinoskun 
Kohelet jakintsuak. 
 
 
Koheleten liburutik   (Koh 1, 2; 2, 21-23) 
  
 Huskeria hutsa —dino Koheletek—, huskeria hutsa, dana 
da huskeria. 
 Izan ere, bada buruz, egoki eta trebetasunez lan egin 
ondoren, azkenean guztia ezer egin ez dauanari itzi behar 
deutsanik. Hau ere huskeria da eta oker handia. Zer gelditzen 
jako gizakiari eguzkipean egin dauan hainbeste lan eta egina-
haletatik? Egunero atsekabea baino ez dau, eta bere lanetan 
nekea; gauez ere ez dau atsedenik haren bihotzak. Hau ere 
huskeria da. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaia 
Entzun daiguzan Kristogan gizaki barri garala dinoskun Paulo-
ren burubideak, gure bizitza gure duintasunaren pareko izan 
daitela esango deusku. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Senideok: Urtean zeharreko 18. domeka ho-
nek ondasunei begira jarriko gaitu, eta ondasu-
nak euren balioan jarten lagunduko deusku. Go-
gotan hartu daigun gatx egiten jakula neurritsu 
izatea, aurrezle jokatzea, eta arinegi esaten 
dogula agintedunek, aberatsek eta ahaltsuek 
emon behar izango leukeela lehenengo pausua. 
Guk, Jesusen jarraitzaile izan nahi dogunok, ba 
daukagu arrazoirik Jainkoa autortzeko ondasun 
guztien sortzaile eta iturburu, eta ondasunak 
danentzako balira lez (ba dira-ta) erabilten jaki-
teko. Murgildu gaitezan, ba, gogo biziaz gaurko 
liturgian. 
 
Sarrera-abestia 
 

Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 

 
 
Agurra 
 

† Ondasunak bere seme-alaba guztientzako,  
eta ez bakar batzuek pilatzeko, 
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Eta, horretara heltzeko, 
      beste zenbat atsekabe!: 
edo lanean lehertu, edo ondasun-egarritan ito, 
edo bestearen inbiriatan erremindu, 
edo ezinaren etsipenean jausi… 
 
Ederrak Koheleten berbak: dana huskeria! 
Jainkoa goratzea eta haren irudi dan gizakia 
aintzat hartu eta zerbitzatzea 
      eta hari lagun egitea, 
horixe bai benetako betetasuna eta zoriona! 
 
Aldatu eiguzu, Jauna, ondasun-gosea; 
bihurtu gaizuz bizitza barrira jaiotako gizaki. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
Azkenerako abestia 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 

Sal 94, 1-2. 6-7abc. 7d-9 
 

 
 

R/. Entzungo al dozue gaur Jaunaren ahotsa: 
 “Ez gogortu zuen bihotza” 
 
Zatoze, egin deiogun poz-oihu Jaunari,  
poz-irrintzi, salbatzen gaituan harkaitzari. 
Aurkeztu gakiozan eskerrak emonez,  
Egin deiogun jai txalo eta kantuekin. R/. 
 
Zatoze, gurtu dagigun ahuspezturik,  
belaunikatu gaitezan egin gaituan Jaunaren aurrean. 
Bera da-eta gure Jainkoa,   
eta gu Harek larraturiko herria,  
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tuz… Eskatzen deutsugu, Jauna, -Aita zaitu-
gulako. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
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San Paulo Apostoluak Kolosarrei egindako gutunetik   (Kol 
3, 1-5. 9-11) 
  
 Senideok: Kristogaz biztu zareen ezkero, bilatu egizuez 
zeruko gauzak, han dago-eta Kristo Jainkoaren eskumaldean 
jesarrita. Jarri zeuen gogoa goiko gauzetan, ez lurrekoetan, 
hilik zagoze-eta, eta zuen egiazko bizia Kristogaz dago Jain-
koagan gordeta. Kristo, zuen bizia, agertuko danean, orduan 
Haregaz aintzatsu agertuko zaree zuek ere. 
 Hilarazo egizuez, beraz, zeuen barruan mundu honen 
araberako jarrerak: lizunkeria, lohikeria, gogo bizi eta grina 
txarrak eta idolatria dan diru-gosea. Ez esan alkarri guzurrik, 
izaera zaharra eta beronen araberako jokabidea erantzi eta 
barria jantzi dozuen ezkero; izaki barri zaree, beraren egile 
dan Jainkoaren irudira erabarrituz doana, ezaguera beteagora 
heltzeko. Hor ez dago dagoaneko ez greziar eta ez judurik, ez 
erdaindu eta ez erdaindu bakorik, ez kulturadun eta ez kul-
tura bakorik, ez esklabo eta ez librerik. Kristo da guztia eta 
guztiakan bizi da. 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
Zer ez ete deutsogu eskatzen Jainkoari! Noiz 
ikasiko ete dogu Jainkoari zer eskatu? Egin dei-
ogun horretarako harrera on ebanjelioari, Ale-
luia abestuz, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 12, 13-21) 
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 Aldi haretan, jente arteko batek esan eutsan 
Jesusi: «Maisu, esaiozu nire anaiari senipartea 
nigaz erdibanatzeko». 
 Jesusek erantzun eutsan: «Lagun, nork jarri 
nau Ni zuen artean epaile edo ondasun-
banatzaile?» Eta jenteari esan eutsan: «Kontuz! 
Gorde diru-gosetik, ondasunek ez deutsoe-eta 
inori bizia segurtatzen, ugariak izanda ere». 
 Gero, parabola hau kontatu eutsen: «Gizon 
aberats bati lurrak uzta handia emon eutsan. 
Eta honan hasi zan berekautan pentsetan: "Zer 
egin, ez dot-eta uzta non jasorik". Eta esan eu-
tsan bere buruari: "Badakit zer egin: garautegi 
zaharrak bota eta handiagoak egingo ditut eta 
hareetan jasoko ditut garia eta gainerakoak. 
Gero, esango deutsat buruari: "Ea, mutil Badok 
hor gordeta urteetarako ondasunik nahiko; hartu 
atsedena, jan, edan eta bizi ondo!" 
 Baina Jainkoak esan eutsan: “Buru bakoa ha-
lakoa! Gaur gauean bertan hil behar dok. Noren-
tzat izango dok pilatu duana?"» Eta amaitu eban 
Jesusek: «Horra zer jazoten jakon, Jainkoaren-
tzat aberats izan beharrean, ondasunak beretzat 
pilatzen dituanari». 

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 


